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Julia Taavela, sekreterare
Justerat den 15 september 2016

Björn Sundin (S), ordförande

Sara Richert (MP), justerare
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 16 september
2016.
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§ 79 Information om jämställdhets- och
ickediskrimineringsplan
Ärendenummer: Sam 490/2016
Ärendebeskrivning
Nu finns den nya jämställdhets- och ickediskrimineringsplanen på plats. I
planen anges ansvar till såväl programnämnden som till
driftsnämnderna. Planen kommer att ingå som förutsättningar i arbetet med
verksamhetsplaneringen för att säkerställa att det blir en del i det löpande
verksamhetsuppdraget. Olika förvaltningar har kommit olika långt i arbetet
med att ta sig an planen, men kommer att ha den med i det fortsatta arbetet
framåt.
Beslutsunderlag
Information, jämställdhets- och ickediskrimineringsplan, 2016-09-01
Förslag till beslut
Stadsbyggnads förslag till Programnämnd samhällsbyggnad:
- Informationen tas till protokollet.
Beslut
Programnämnd samhällsbyggnad beslutar:
- Enligt Stadsbyggnads förslag.

§ 80 Svar på motion från Daniel Edström (SD) och Jimmy
Larsson (SD) om ökad trygghet vid motionsspår
Ärendenummer: Sam 79/2016
Handläggare: Jan Larsson
Ärendebeskrivning
Daniel Edström (SD) och Jimmy Larsson (SD) har inkommit till
Kommunfullmäktige med en motion den 7 december 2015.
Motionen innehåller förslag om att uppföra lämpligt placerade
informationsskyltar i anslutning till motionsspår, med information om var
enskild kan anmäla nedfallna träd, samt förslag om uppdrag att genomföra
projekt på prov där man avverkar träd 2-5 meter på vardera sidan om ett
utvalt motionsspår och sedan återkomma med utvärdering.
Motionsspår i Örebro kommun sköts enligt ett avtal med Förvaltningen för
utbildning, försörjning och arbete, Praktikcentrum samt med ett antal
idrottsföreningar. I uppdragen ingår att hålla spårens omedelbara närhet fri
från sly och högt gräs. Röjning av gräs sker varje år och sly vartannat år.
Vid röjning tas små granar och sly bort inom ca 5 meter från spårkanten.
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Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2016-05-30
Daniel Edström (SD) och Jimmy Larsson (SD), motion om ökad trygghet
vid motionsspår, 2015-12-07
Förslag till beslut
Kultur och fritidsförvaltningens förslag till Programnämnd
samhällsbyggnad:
- Motionen är tillgodosedd.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.
Yrkande
Helena Ståhl (SD) yrkar bifall till Daniel Edströms (SD) och Jimmy
Larssons (SD) motion om ökad trygghet vid motionsspår.
Proposition
Ordförande Björn Sundin (S) finner att det finns två förslag till beslut, det
vill säga Stadsbyggnads förslag om att motionen är tillgodosedd och
Helena Ståhls (SD) yrkande om att bifalla motionen. Ordförande ställer
dessa mot varandra och finner att Programnämnd samhällsbyggnad
beslutar enligt Stadsbyggnads förslag.
Beslut
Programnämnd samhällsbyggnad beslutar:
- Motionen är tillgodosedd.
Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.
Reservation
Helena Ståhl (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande
om bifall till motion.

§ 81 Skriftlig information om erhållna bidrag från lokala
naturvårdssatsningen
Ärendenummer: Sam 760/2016
Handläggare: Malin Björk
Ärendebeskrivning
Den lokala naturvårdssatsningen (LONA) ska stimulera kommunernas och
ideella föreningars långsiktiga naturvårdsengagemang. Bidraget ges ut av
Naturvårdsverket och ansöks via Länsstyrelsen och i år erhöll vi allt vi
ansökte om.
Förslag till beslut
Stadsbyggnads förslag till Programnämnd samhällsbyggnad:
- Informationen tas till protokollet.
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Beslut
Programnämnd samhällsbyggnad beslutar:
- Enligt Stadsbyggnads förslag.

§ 82 Svar på remiss från Nora kommun om förslag till
översiktsplan för Nora kommun
Ärendenummer: Sam 586/2016
Handläggare: Christin Gimberger
Ärendebeskrivning
Programnämnd samhällsbyggnad har för Örebro kommun tagit del av Nora
kommuns förslag till ny översiktsplan. Planen är välskriven och
genomarbetad och förhåller sig väl till plan och bygglagens riktlinjer för
översiktlig planering.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2016-08-22
Yttrande över Nora kommuns översiktsplan, 2016-08-12
Översiktsplan för Nora kommun, samrådshandling, 2016-06-09
Miljökonsekvensbeskrivning, 2016-06-09
Planförslag mark och vattenanvändning, 2016-06-09
Förslag till beslut
Stadsbyggnads förslag till Programnämnd samhällsbyggnad:
- Yttrandet över remissen om Nora Kommuns översiktsplan antas och
överlämnas till Nora kommun.
Beslut
Programnämnd samhällsbyggnad beslutar:
- Enligt Stadsbyggnads förslag.

§ 83 Lägesrapport bostadsförsörjning för Örebro kommun
2016-2025
Ärendenummer: Sam 500/2016
Handläggare: Anita Iversen/Christin Gimberger
Ärendebeskrivning
Stadsbyggnad har tagit fram en lägesrapport om bostadsbyggandet i Örebro
kommun i dagsläget och inför de kommande 10 åren. Syftet är att
informera politiska beslutsfattare, fastighetsägare och företag inom
bostadssektorn om kommunens bostadsförsörjning.
Ärendet var med på Programnämnd samhällsbyggnads sammanträde den 2
juni 2016 som skriftlig information, men återkommer till sammanträdet
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den 8 september för muntlig föredragning.
Beslutsunderlag
Bostadsförsörjning, Lägesrapport för Örebro kommun 2016-2026, 201605-10
Förslag till beslut
Stadsbyggnads förslag till Programnämnd samhällsbyggnad:
- Informationen tas till protokollet.
Beslut
Programnämnd samhällsbyggnad beslutar:
- Enligt Stadsbyggnads förslag.

§ 84 Investeringar på Vivallakullen
Ärendenummer: Sam 543/2016
Handläggare: Christin Gimberger
Ärendebeskrivning
Stadsbyggnad informerar om investeringar på Vivallakullen och visioner
för framtiden. Fem viktiga delmål har identifierats för att driva
utvecklingen av Vivalla, bland annat att skapa attraktiva mötesplatser för
att riva fysiska barriärer, skapa upplevelser och tillgänglighet.
Visionsförslaget har bearbetats för att anpassas till budget och
genomförbarhet. Ansökan har gjorts till Boverket om riktat stöd för
utveckling av utemiljöer i vissa bostadsområden och vi har ingått som part
i samarbetsprojektet Digifys som drivs av Kungliga Tekniska
högskolan och finansieras av Vinnova.
En grov tidsplan finns med påbörjat röjningsarbete och utbyggnad av
stigsystem under 2016 och utbyggnad av lekplats 2017.
Beslutsunderlag
Utveckla Vivallakullen, gestaltningsidé och kostnadsberäkning
Förslag till beslut
Stadsbyggnads förslag till Programnämnd samhällsbyggnad:
- Informationen tas till protokollet.
Beslut
Programnämnd samhällsbyggnad beslutar:
- Enligt Stadsbyggnads förslag.
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§ 85 Cykelnätsplan för Örebro kommun
Ärendenummer: Sam 601/2013
Handläggare: Andreas Ahlstam
Ärendebeskrivning
I samband med att Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt
den 22 oktober 2013 antog Handlingsplan för ökat cyklande i Örebro
kommun, beslutades ett antal åtgärder som successivt ska genomföras för
att kunna öka antalet som cyklar i Örebro kommun. En av de prioriterade
åtgärderna i handlingsplanen är att färdigställa cykelnätsplanen.
Genom en långsiktig plan för cykelnätet i Örebro med omland kan
kommunen arbeta offensivt för att öka cykeltrafikens färdmedelsandel.
Syftet med planen är att belysa en fungerande helhet, för att i ett tidigt
skede kunna peka ut viktiga stråk som i takt med kommande
stadsbyggnadsprojekt och trafikomvandlingar kan förvekligas. Samråd om
planen har genomförts under perioden 19 november 2013 13 februari
2014. Inkomna synpunkter har i största möjliga utsträckning arbetats in i
det slutliga förslaget. Framförallt har riktlinjerna och åtgärderna för fortsatt
arbete utvecklats med fler föreslagna åtgärder efter remissynpunkterna.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2016-08-09
Förslag till Cykelnätsplan för Örebro kommun, 2016-04-06
Remissammanställning av inkomna synpunkter på samrådsversion av
Cykelnätsplan för Örebro kommun
Förslag till beslut
Stadsbyggnads förslag till Programnämnd samhällsbyggnad:
- Förslag till Cykelnätsplan för Örebro kommun antas.
Yrkande
Patrik Jämtvall (L) yrkar bifall till Stadsbyggnads förslag med tillägget att
förbättringarna för cykeltrafiken inte ska innebära en försämring för andra
trafikslag, som fotgängare, kollektivtrafik samt bilar och att samtidigt som
tillägg görs bör en inventering av befintliga hinder, höga kanter, skyltning
samt målning göras.
Linn Andersson (M), Hossein Azeri (M) och Krister Eriksson (M) yrkar
bifall till Patrik Jämtvalls (L) yrkande.
Helena Ståhl (SD) yrkar avslag på Stadsbyggnads förslag samt att få lämna
ett särskilt yttrande till protokollet.
Sara Richert (MP) yrkar bifall till Stadsbyggnads förslag samt att få lämna
ett särskilt yttrande till protokollet.
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Proposition
Ordförande Björn Sundin (S) ställer först Patrik Jämtvalls
(L) m.fl. tilläggsyrkande om att förbättringarna för cykeltrafiken inte ska
innebära en försämring för andra trafikslag och att samtidigt som tillägg
görs så bör en inventering av befintliga hinder göras under proposition och
finner att Programnämnd samhällsbyggnad beslutar att avslå
tilläggsyrkandet.
Därefter finner ordförande att det finns två förslag till beslut, det vill säga
Sara Richerts yrkande om bifall till Stadsbyggnads förslag samt Helena
Ståhls (SD) yrkande om avslag på Stadsbyggnads förslag. Ordförande
ställer dessa mot varandra och finner att Programnämnd samhällsbyggnad
beslutar enligt Stadsbyggnads förslag.
Beslut
Programnämnd samhällsbyggnads beslutar:
1. Anta förslag till Cykelnätsplan för Örebro kommun.
2. Helena Ståhl (SD) får lämna ett särskilt yttrande till protokollet.
3. Sara Richert (MP) får lämna ett särskilt yttrande till protokollet.
Reservation
Patrik Jämtvall (L), Linn Andersson (M), Hossein Azeri (M) och Krister
Eriksson (M) reserverar sig skriftligt mot beslutet till förmån för deras
tilläggsyrkande om att förbättringarna för cykeltrafiken inte ska innebära
en försämring för andra trafikslag och att samtidigt som tillägg görs så bör
en inventering av befintliga hinder göras.

§ 86 Riktlinjer för cykelparkering inom Örebro kommun
Ärendenummer: Sam 10/2016
Handläggare: Andreas Ahlstam
Ärendebeskrivning
I samband med att Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt
den 22 oktober 2013 antog Handlingsplan för ökat cyklande i Örebro
kommun, beslutades ett antal åtgärder som successivt ska genomföras för
att kunna öka antalet som cyklar i Örebro kommun. En av de prioriterade
åtgärderna i handlingsplanen är att ta fram ett cykelparkeringsprogram,
vilket nu kallas riktlinjer för cykelparkering. Riktlinjerna är också en del av
kommunens arbete med EU-projektet Push & Pull och bidrar till ökade
möjligheter att nå kommunens färdmedelsandels mål enligt
Trafikprogrammet, samt bidrar till flera åtgärder enligt Handlingsplan för
parkering.
Genom att skapa goda cykelparkeringar och underlätta för cyklisterna att
på ett säkert, smidigt och tryggt sätt kunna parkera sin cykel gör att fler
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kommer att välja cykel som transportmedel istället för bilen. Riktlinjerna
för cykelparkering ska leda till att systematisera och tydliggöra hur Örebro
kommun arbetar med cykelparkeringsfrågor, de ska fungera som stöd vid
utformning och planering av cykelparkering, både vad gäller form och
funktion. Samråd om de nya riktlinjerna har genomförts under perioden 5
februari-31 mars 2016. Inkomna synpunkter har beaktats och arbetats in i
det slutliga förslaget.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2016-04-27
Förslag till Riktlinjer för cykelparkering inom Örebro kommun, 2016-0406
Förslag till beslut
Stadsbyggnads förslag till Programnämnd samhällsbyggnad:
- Förslag till Riktlinjer för cykelparkering inom Örebro kommun antas.
Beslut
Programnämnd samhällsbyggnad beslutar:
- Enligt Stadsbyggnads förslag.

§ 87 Information om Trädgårdsgatan - Alnängsgatan
Ärendenummer: Sam 729/2014
Handläggare: Anna Windal
Ärendebeskrivning
Information från Stadsbyggnad om utformning och genomförande av
arbetet med Trädgårdsgatan-Alnängsgatan.
För Stortorget pågår en konsttävling för att utse ett konstverk som ska stå
på platsen, efter avstämning med räddningstjänst så kommer yta för
utryckningsfordon vara asfalterad, trafiksignaler ska läggas till för att få till
önskat flöde och det kommer finnas grönytor som varierar i bredd.
Beslutsunderlag
Presentation
Förslag till beslut
Stadsbyggnads förslag till Programnämnd samhällsbyggnad:
- Informationen tas till protokollet.
Beslut
Programnämnd samhällsbyggnad beslutar:
- Enligt Stadsbyggnads förslag.

9

§ 88 Utvecklingsförslag för Varberga och Ekersvägen
Ärendenummer: Sam 736/2016
Handläggare: Peter Sundström
Ärendebeskrivning
Som ett stöd till kommande detaljplanering av Varberga och Ekersvägens
sträckning från motorvägsavfarten till Mellringerondellen utifrån de
ställningstaganden som finns i översiktsplanen och handlingsplanen har
kommunen valt att ta fram ett utvecklingsförslag som ytterligare strategiskt
stöd. Med utvecklingsförslaget ges därmed ramarna för att kommande
förändringar kan ske på ett sätt som skapar en god helhet för de som lever
i, verkar i eller besöker området.
Beslutsunderlag
Utvecklingsförslag för Varberga och Ekersvägen mellan
motorvägsavfarten och Mellringerondellen, 2016-08-10
Tjänsteskrivelse, 2016-08-23
Förslag till beslut
Stadsbyggnads förslag till Programnämnd samhällsbyggnad:
- Informationen tas till protokollet.
Beslut
Programnämnd samhällsbyggnad beslutar:
- Enligt Stadsbyggnads förslag.

§ 89 Svar på remiss om Bredbandsstrategi för Örebro
kommun 2016-2020
Ärendenummer: Sam 488/2016
Handläggare: Peter Sundström
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen har gett Kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag att ta
fram en Bredbandsstrategi för Örebro kommun 2016-2020. Det
övergripande målet, som är i linje med de för länet gällande regionala
målen för bredbandsutbyggnaden, är att minst 90 % av hushållen och
företagen i hela Örebro kommun bör kunna erbjudas en
överföringshastighet om minst 100Mbit/s senast år 2020.
Bredbandsstrategins syfte är tvådelat och ska dels lyfta fram den politiska
viljan för att uppfylla den övergripande målsättningen, dels ge vägledning
för hur målsättningen ska förverkligas. Konkret innehåller
bredbandsstrategin ett antal strategiska målområden samt avsnitt kring
ekonomi och uppföljning.
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Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2016-08-09
Yttrande om Bredbandsstrategi för Örebro kommun, 2016-08-22
Bredbandsstrategi för Örebro kommun 2016-2020 (Ks 725/2015), 201605-10
Förslag till beslut
Stadsbyggnads förslag till Programnämnd samhällsbyggnad:
- Yttrandet över remissen om Bredbansstrategi för Örebro kommun 20162020 antas och överlämnas till Kommunstyrelsen.
Yrkande
Patrik Jämtvall (L) yrkar bifall till Stadsbyggnads förslag med tillägget att
alla medborgare ska få tillgång till framtiden via bredband och att i
enlighet med det landsbygdsprogram som ska antas ska målet vara 100
procent till 2025.
Linn Andersson (M), Hossein Azeri (M) och Krister Eriksson (M) yrkar
bifall till Patrik Jämtvalls (L) yrkande.
Proposition
Ordförande Björn Sundin (S) ställer först Patrik Jämtvalls (L)
m.fl. tilläggsyrkande om att alla medborgare ska få tillgång till framtiden
via bredband och att i enlighet med det landsbygdsprogram som ska antas
ska målet vara 100 procent till 2025 under proposition och finner att
Programnämnd samhällsbyggnad beslutar att avslå tilläggsyrkandet.
Därefter finner ordförande att det finns endast ett förslag till beslut, det vill
säga bifall till Stadsbyggnads förslag och finner att Programnämnd
samhällsbyggnad beslutar enligt detta.
Beslut
Programnämnd samhällsbyggnad beslutar:
- Yttrandet över remissen om Bredbansstrategi för Örebro kommun 20162020 antas och överlämnas till Kommunstyrelsen.
Reservation
Patrik Jämtvall (L), Linn Andersson (M), Hossein Azeri (M) och Krister
Eriksson (M) reserverar sig skriftlig mot beslutet till förmån för deras
tilläggsyrkande om att alla medborgare ska få tillgång till framtiden via
bredband och att i enlighet med det landsbygdsprogram som ska antas ska
målet vara 100 procent till 2025.
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§ 90 Svar på remiss från Havs-och vattenmyndigheten om
nytt riksintresseområde för vattenförsörjning i Skråmsta
Ärendenummer: Sam 585/2016
Handläggare: Patrik Ståhl
Ärendebeskrivning
Havs- och vattenmyndigheten (HaV) har för avsikt att besluta om att 28
områden uppfyller kriterierna för att vara av nationell betydelse för
vattenförsörjningen. Områdena kommer därmed att utpekas som
riksintresse för anläggningar för vattenförsörjningen. Inom Örebro
kommun finns ett av dessa utpekade områden. Innan det slutliga
ställningstagandet görs skickas underlaget ut till berörda myndigheter för
ett slutligt samråd.
Örebro kommun vill framföra sina allra starkaste invändningar mot
framlagt förslag och ser fram mot en konstruktiv dialog om alternativa sätt
att ytterligare stärka förutsättningarna för en säker vattenproduktion i
Skråmsta.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2016-08-23
Yttrande över slutligt samråd, 2016-08-22
Havs-och vattenmyndighetens sammanställning över områden av
riksintresse
Slutligt samråd inför bedömning av områden av riksintresse, 2016-03-21
Underlag, Lantmäteriet
Beskrivning Skråmsta vattenverk, Havs-och vattenmyndigheten
Förslag till beslut
Stadsbyggnads förslag till Programnämnd samhällsbyggnad:
- Yttrande över Havs-och vattenmyndighetens bedömning av områden av
riksintresse för anläggningar för vattenförsörjning antas och överlämnas till
Havs-och vattenmyndigheten.
Beslut
Programnämnd samhällsbyggnad beslutar:
- Enligt Stadsbyggnads förslag.
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§ 91 Svar på remiss från Näringsdepartementet om
rapporten Mer flyg och bostäder
Ärendenummer: Sam 573/2016
Handläggare: Patrik Ståhl
Ärendebeskrivning
Den statliga samordnaren av flygkapacitet och bostäder i
Stockholmsområdet Anders Sundström har presenterat en slutrapport som
remitterats från Näringsdepartementet. Utredaren framhåller vikten av att
Arlanda byggs om och utvidgas. Detta bör ske parallellt med en avveckling
av Bromma efter år 2038, till förmån för bostadsbyggande. Utredningen
betonar vikten av att kommersiella värden som tillkommer kring Arlanda
inte äventyrar flygplatsens eget behov och de anslutningar som fordras i
form av nya vägar samt järnvägsanslutning för framtida höghastighetsbana
(Ostlänken).
Örebro kommun delar i huvudsak utredarens slutsatser och vill framhålla
vikten av att den fysiska planeringen för Arlanda också tar praktisk höjd
för anslutning av ny snabb tågförbindelse Oslo- Stockholm. En ny
förbindelse Oslo- Stockholm är mycket viktig för en fortsatt sammanhållen
Stockholm- Mälardalsregion.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2016-08-23
Yttrande, 2016-08-22
Rapport Mer flyg och bostäder, 2016-03-31
Förslag till beslut
Stadsbyggnads förslag till Programnämnd samhällsbyggnad:
- Yttrande över rapporten Mer flyg och bostäder antas och överlämnas till
Näringsdepartementet.
Yrkande
Patrik Jämtvall (L) yrkar att yttrandet ska ändras till att Stadsbyggnad delar
i allt väsentligt utredarens slutsatser och uppfattningen att regeringen bör ta
ett tydligare ansvar för frågan. Framtiden för Bromma flygplats är en
angelägenhet för hela Sverige. Givet rapportens utgångspunkt att
verksamheten kvarblir till 2038, är det ändå Örebro kommuns mening att
det saknas skäl att nu ha en annan inriktning än att verksamheten också
skall fortsätta efter 2038.
Linn Andersson (M), Hossein Azeri (M) och Krister Eriksson (M) yrkar
bifall till Patrik Jämtvalls (L) yrkande.
Proposition
Ordförande Björn Sundin (S) ställer först Patrik Jämtvalls (L) m.fl.
ändringsyrkande om att Bromma flygplats verksamhet ska fortsätta efter
2038 under proposition och finner att Programnämnd samhällsbyggnad
beslutar att avslå ändringsyrkandet.
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Därefter finner ordförande att det finns endast ett förslag till beslut, det vill
säga bifall till Stadsbyggnads förslag och finner att Programnämnd beslutar
enligt detta.
Beslut
Programnämnd samhällsbyggnad beslutar:
- Yttrande över rapporten Mer flyg och bostäder antas och överlämnas till
Näringsdepartementet.
Jessica Carlqvist (V) deltar inte i beslutet.
Reservation
Patrik Jämtvall (L), Linn Andersson (M), Hossein Azeri (M) och Krister
Eriksson (M) reserverar sig skriftligt mot beslutet till förmån för
deras ändringsyrkande om att det saknas skäl att nu ha en annan inriktning
än att verksamheten på Bromma flygplats skall fortsätta efter 2038.

§ 92 Handlingsplan för utveckling av småbåtshamnen i
Skebäck
Ärendenummer: Sam 728/2016
Handläggare: Eleonore Åkerlund
Ärendebeskrivning
Mark- och exploateringsavdelningen har tagit fram ett förslag på
handlingsplan för utvecklingen av småbåtshamnen i Skebäck.
Utvecklingsbehovet är stort och syftet med handlingsplanen är att belysa
aspekter som bidrar till att området kan utvecklas samt möjligheter att
skapa en ekonomi i området som kan bidra till att åtgärder kan genomföras.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2016-08-31
Handlingsplan för utveckling av småbåtshamnen i Skebäck, 2016-06-10
Förslag till beslut
Stadsbyggnads förslag till Programnämnd samhällsbyggnad:
- Förslag till Handlingsplan för utveckling av småbåtshamnen i Skebäck
antas.
Beslut
Programnämnd samhällsbyggnad beslutar:
- Enligt Stadsbyggnads förslag.
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§ 93 Anmälan av handlingar
Ärendenummer: Sam 32/2016
Ärendebeskrivning
Varje månad anmäler Kommunstyrelseförvaltningen handlingar som
inkommit och som bedöms relevanta för Programnämnd samhällsbyggnad
att få kännedom om.
Ej protokollfört presidiesammanträde har ägt rum den 25 september 2016.
Beslutsunderlag
Nya ärenden i diariet under perioden 2016-05-26 - 2016-09-01
Samråd Vägvälten 1 och Grävmaskinen 1, 2016-08-30
Samråd Kråkan 10 m.fl. 2016-08-30
Samråd Järnet 22, 2016-08-30
Granskning 1 Hampan 18, 2016-06-22
Samråd Törsjö 3.14, 2016-06-21
Samråd Heden del av Längbro 2.77, 2016-06-21
Samråd Almby 12:39, 2016-06-21
Samråd Almby 11.148, 2016-06-21
Samråd Kv Mullfjället, 2016-06-21
Samråd Södra Ladygårdsängen Nikolai 3.63
Samråd Almby 11.199, 2016-06-20
Samråd Palmbohult 2.1, 2016-06-14
Samråd Ormesta del 1, Almby 11.186, 2016-06-10
Samråd Oratoriet 2
Samråd Gasklockan 2, 2016-06-09
Samråd Varberga 2, 2016-05-23
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd
samhällsbyggnad:
- Anmälan läggs till handlingarna.
Beslut
Programnämnd samhällsbyggnad beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.

§ 94 Anmälan av delegationsbeslut
Ärendenummer: Sam 777/2016
Ärendebeskrivning
Alla beslut fattade med stöd av delegation av tjänstemän, ordförande eller
utskott ska anmälas till Programnämnd samhällsbyggnad på närmast
efterföljande sammanträde enligt 6 kap. 35 § KL. Det är först efter
återrapporteringen till Programnämnd samhällsbyggnad som
delegationsbesluten vinner laga kraft och det är också ett sätt att hålla
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ledamöter och ersättare i Programnämnd samhällsbyggnad informerade om
vilka beslut som fattats genom delegation. Delegationsförteckningen för
Programnämnd samhällsbyggnad antogs den 27 mars 2003 och reviderades
senast den 3 november 2015.
Inför Programnämnd samhällsbyggnads sammanträde den 8 september
2016 redovisar Kommunstyrelseförvaltningen alla beslut som tagits med
stöd av delegation under perioden 26 maj 2016 -1 september 2016.
Beslutsunderlag
Sammanställning av delegationsbeslut av Kommunstyrelseförvaltningen
och Stadsbyggnad, 2016-09-01
Detaljplaner godkända på delegation
Förslag till beslut
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till Programnämnd
samhällsbyggnad:
- Anmälan av delegationsbeslut läggs till handlingarna.
Beslut
Programnämnd samhällsbyggnad beslutar:
- Enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
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Särskilt yttrande
Ärende: Cykelnätsplan för Örebro kommun
Ärendenummer: SAM 6012013

Åtgärderna i cykelnätsplanen är av avgörande betydelse för att få fler örebroare att välja cykel
som färdmedel istället för bil. Många som väljer bilen för korta vardagsresor gör det för att de
upplever det smidigt att t ex både lämna barn på förskolan, åka till arbetet och handla mat. Här
kan s k lådcyklar och cykelkärror vara ett bra alternativ till bilen. Användningen av lådcyklar och
cykelkärror ökar kraftigt i många städer, men i Örebro har de däremot varit väldigt få fram tills
idag. För att möjliggöra för fler att välja cykel framför bil för korta vardagsresor behöver
cykelmiljöerna vara anpassade för alla olika typer av cyklar.
Miljöpartiet står bakom den nya cykelnätsplanen, men när den revideras bör frågan om
framkomlighet för lådcyklar och cykelkärror belysas mycket tydligare, och konkreta åtgärder
föreslås för att öka användningen av dem.

Sara Richert

Särskilt yttrande

Ärende: Cykelnätsplan för Örebro kommun
Ärendenummer: Sam 601/2013
Datum: 2016-09-08

Då vi i Sverigedemokraterna värnar om folkhälsan och vet att det är viktigt att våra medborgare rör på
sig, är vi också positiva till förbättringar som gör det enklare och smidigare att ta sig fram per cykel i
Örebro. Däremot anser vi inte att detta ska ske på bekostnad av biltrafikanternas framkomlighet och
komfort. Vi menar att det är möjligt att skapa en stad som är attraktiv att röra sig i oavsett vilket
transportslag man som enskild individ föredrar.
Den nya cykelnätsplanen för Örebro innehåller en mängd försämringar för bilister, bland annat genom
ianspråktagande av filer i redan idag hårt biltrafiksbelastade gaturum. Man tar upp upphöjda
cykelpassager som standard på flertalet sträckor, vilket skapar omak för biltrafikanterna då det från
körbanan sett är en vägbula. Det uttrycks även rakt ut att cyklisterna alltid ska prioriteras framför
bilisterna, vilket går emot vår åsikt om likabehandling av de olika trafikslag som samsas om
gaturummet i Örebro.

För Sverigedemokraterna i Programnämnd samhällsbyggnad:

______________________
Helena Ståhl (SD)

Ärende 10 cykelnätsplanen
Tilläggsyrkande:
Vi stödjer till fullo cykelnätsplanen under förutsättningar att förbättringarna för cykeltrafiken
som följer av planen inte innebär försämringar för andra trafikslag, fotgängare, kollektivtrafik
samt bilar
Samtidigt som tillägg görs så bör en inventering av befintliga hinder, höga kanter skyltning
samt målning göras, stora brister finns i dag.
Ärende 14 Bredbandsstrategin
Tilläggsyrkande:
Vi stödjer strategin i sin helhet, dock vill vi mer och har högre ambitioner
För oss liberaler och moderater är det ända tänkbara att alla medborgare skall få tillgång
tillframtiden via bredband
I enlighet med landsbygdsprogrammet som kommer antas så skall då målet vara 100% till
2025
Ärende 16 Svar på remiss näringsdepartementet mer flyg och bostäder
Ändringsyrkande:
Mot bakgrund av Bromma flygplats stora betydelse för hela Sverige, yrkar de undertecknade
att förslaget till Örebro kommuns yttrande över Remiss N2016/02702/TIF Rapport Mer flyg
och bostäder, skall antas med följande ändring. Andra stycket under rubriken "Stadsbyggnads
synpunkter" skall lyda som följer:
"Stadsbyggnad delar i allt väsentligt utredarens slutsatser och uppfattningen att regeringen bör
ta ett tydligare ansvar för frågan. Framtiden för Bromma flygplats är en angelägenhet för hela
Sverige. Givet rapportens utgångspunkt att verksamheten kvarblir till 2038, är det ändå
Örebro kommuns mening att det saknas skäl att nu ha en annan inriktning än att verksamheten
också skall fortsätta efter 2038. En ändamålsenlig ombyggnad av Arlanda är också
nödvändig. Trots ett ökat utbud på Arlanda, kan den inte till fullo kompensera Bromma, även
om det är utredarens mening."
Om det ovanstående yrkanden inte antas av programnämnden, gäller det som reservation till
förmån för detta yrkande.

Linn Andersson (M)
Hossein Azeri (M)
Krister Eriksson (M)
Patrik Jämtvall (L)

